
2016D32903 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een 
aantal vragen voorgelegd aan de Minister en Staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief d.d. 3 juni 2016 inzake de 
BIT1-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering 
tussen onderwijsinstellingen en BRON (Kamerstuk 26 643, nr. 412). 

De voorzitter van de commissie,
Wolbert 

De adjunct-griffier van de commissie,
Bosnjakovic 

1 BIT: Bureau ICT-toetsing
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Nr. Vraag 
1 Welke ambitie stellen de bewindspersonen concreet ten aanzien 

van de verlaging van de administratieve lastendruk in het 
onderwijs en hoe geven zij hier de komende tijd concreet vorm 
aan? 

2 Op welke wijze en in welke mate zijn de vakbonden of andere 
relevante vertegenwoordigende organisaties betrokken bij deze 
toets, de adviezen en specifiek de wijze waarop de bewindsperso-
nen hiermee omgaan? 

3 Hoe zorgt het programma Doorontwikkelen Basisregistraties 
Onderwijs (DBRON) concreet voor vermindering van administra-
tieve lasten en ondersteuning van instellingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo)? 

4 Hoeveel mbo-instellingen hebben deelgenomen aan het pro-
gramma DBRON voor het mbo en op welke wijze? 

5 Hoeveel van de begrote 80 miljoen euro is in totaal al besteed aan 
dit programma en meer specifiek waaraan? 

6 Zijn de begrote kosten voor het programma van 80 miljoen euro 
toereikend om de uiteindelijke doelen te bereiken of zal er meer 
geld bij moeten komen aangezien de meerjarige financiering voor 
de volgende fasen nog niet rond is? 

7 Welke tijdelijke voorzieningen creëert DBRON op dit moment al 
voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs? 

8 In hoeverre worden schoolbesturen en leraren in het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs betrokken bij de vaststelling 
van de inhoud en aanpak van het programma DBRON voor deze 
sectoren? 

9 Op welke manier worden scholen in het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs benaderd om hun input te leveren voor de 
inhoud en aanpak van het programma DBRON voor deze sectoren 
en op welke manier kunnen zij deze input leveren? 

10 Op welke wijze kan de opzet van BRON bijdragen aan een 
vermindering van de werkdruk in de praktijk voor docenten?
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